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Eigenlijk verbaast het niet dat een gemiddeld 
bestuursdiner bij Twickel tamelijk sober van aard is. Dat 
past namelijk bij de aard van het landgoed: geen kitscherige 
praal. Bovendien is het kasteel geen restaurant, dus hippe 
amuses of ploppende champagneflessen zijn ver te zoeken. 
Een bestuursdiner vindt ongeveer zes keer per jaar in het 
kasteel plaats. In feite is het een zakelijke bijeenkomst in een 
prachtige ambiance. Het College van Regenten, rentmeester 
en de kasteelbewoner(s), samen zo’n zeven of acht personen, 
nodigt een beperkt aantal gasten uit, vaak niet meer dan 
twee mensen met wie men graag van gedachten wil wisselen. 
De avond begint met een ontvangst vanaf 18 uur. Een borrel 
en zoutjes worden aangeboden in de Zuidtorenkamer. 

Het jachtdiner in november is van een heel andere 
orde. Dat begint later en start met champagne. Er is een 
kledingvoorschrift: de heren in smoking, de dames in het lang.  

Ook zijn er dan acht gasten, namelijk vier ‘geweren’ oftewel 
jagers en hun partners. Niets van die extravagantie bij het 
bestuursdiner: dat draait om contacten leggen en verstevigen.  

Onverwachte gast

Rond half zeven loopt men naar de eetkamer waar 
de tafel prachtig gedekt is. De voorbereiding is gedaan door 
Alexander van den Tweel, medewerker beheer en behoud  
en de drie huishoudelijk medewerkers Monique Wolfs,  
Ada Tijink en Marianne ter Bekke. Zo’n avondje kost hen een 
week. Stoffen, zuigen, ramen lappen, poetsen. En uiteraard 
het dekken van de tafel. Als er minder dan tien mensen 
dineren, is het de ronde tafel. Zijn er meer, dan wordt de 
rechte tafel gebruikt. Met tussenstukken is die zelfs uit te 
breiden tot 30 plekken zoals bij het huwelijk van Roderik en 
Liesbeth zu Castell in 2014. Een molton als onderkleed en 
daarop damasten tafellakens die zorgvuldig gestreken zijn. 
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Zakelijk diner in  
prachtige ambiance

Met het kerstdiner in het vooruitzicht richten we de blik op de eettafel van 
het bestuursdiner. Fonkelend kristal, porselein, tafelzilver, smetteloos damast? 
Jazeker. Maar de maaltijd telt slechts drie gangen en weerspiegelt de traditie. 
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Huishoudelijk medewerker Ada Tijink.

Het Meissenservies Zwiebelmuster wordt neergezet. Een 
servies dat nog steeds te koop is en gewoon in de vaatwasser 
kan. Verder kristallen glazen, karaffen voor water en wijn, 
zilveren bestek, damasten servetten en één menukaartje dat 
bij het bord van voorzitter Diederik van Wassenaer staat. Hij 
zetelt aan het midden van de lange zijde en wijst ook aan waar 
de anderen gaan zitten. Op een kleine dientafel ligt een extra 
couvert voor een onverwachte gast. Die is nog nooit gekomen, 
maar de gewoonte wordt in ere gehouden. Het menukaartje 
heeft een omslag met een roodgeel lintje, de kleuren van 
Twickel. Bij jachtdiners is het lintje groen. Dan is de tafel ook 
nog voorzien van een groene loper. Uiteraard zijn er boeketten 
met bloemen uit eigen tuin. De kaarsen branden. 

Botertjes

Het diner begint traditiegetrouw  
met een bouillonachtig soepje. Bereid  
door de koks van Carelshaven van wie 
één in de keuken van Twickel de laatste 
handelingen verricht. Alexander: “Dat 
is een verandering van zo’n jaar of vijf 
geleden.” Ada voegt toe: “Daarvoor 
kookten wij hier zelf. Wij deden dat royaler 
en ook met veel meer groente uit de 
moestuin van Twickel. Nu is groente niet 
meer dan een garnituur. Vaak prachtig 
gepresenteerd maar weinig.“ Een andere 
verandering is dat gasten tegenwoordig 
een opgemaakt bord krijgen; grote 
schalen worden niet meer gepresenteerd. 
Monique: “En er is bij de soep nu brood 
waarvoor we eigenlijk geen passende 
bordjes hebben. Ook nieuw zijn de 
botertjes. Ons tafelzilver heeft geen 

botermesjes; daar gebruiken we fruitmesjes 
voor.” Bruiswater is ook een noviteit. Dat 
kan helaas niet in de karaffen omdat de 
belletjes vlug verdwijnen. Eigenlijk vinden 
zij het lelijk dat die flessen op tafel staan. 
De wijn komt uit de goed gesorteerde 
wijnkelder van Twickel en wordt vaak 
gekozen door de voorzitter. Die heeft ook 
een tafelbelletje waarmee hij klingelt als 
hij de aandacht van Alexander of Marianne 
wil vragen. Die twee staan namelijk achter 
het kamerscherm of in de dienkamer 
te wachten tot zij kunnen afruimen en 
opdienen. Marianne draagt een zwart 
jurkje; Alexander is in zwart pak met das. 
Alleen bij het meer uitbundige jachtdiner 

heeft hij een hooggesloten wit jasje met gouden knopen aan. 
“Dan zie ik er een beetje uit alsof ik op een cruiseschip werk.” 

Alles met zorg

Het belletje heeft geklonken en Alexander en Marianne 
halen bord voor bord weg. Altijd aan de rechterzijde van de 
gasten, zoals een nieuwe gang altijd via links neergezet wordt. 
Stapelen van de kostbare borden is uit den boze. Vervolgens 
wordt een liftje in werking gezet dat het servies naar beneden 
transporteert en wassen Monique en dochter Karlijn handmatig 
af wat moet -alles met een gouden randje- en stoppen zij in de 
vaatwasser wat kan. Dat doen zij met uiterste zorgvuldigheid. 
Monique: “Het grote verschil tussen mijn eigen huishouding 
en die van Twickel is dat je hier alles met rust doet. Niet even 
snel iets pakken of met handen vol servies lopen. Uiteraard 
sneuvelt er wel ‘ns wat, maar niet veel. En Meissen is best sterk.” 
Het hoofdgerecht is ook weer traditioneel: vlees, groente, 

Alexander van den Tweel  

in de bediening bij het jachtdiner. 



In het archief van Twickel is bewaard welke gerechten 
geserveerd werden. Op basis daarvan publiceert Twickel in 
juni 2023 een kookboek waarin zo’n twintig recepten naar 
het heden vertaald worden. Culinair historica Manon Henzen 
besteedt daarin ook aandacht aan historische ingrediënten 
en de voorwerpen die in de keuken gebruikt werden. 
Tegelijkertijd opent de bijbehorende zomertentoonstelling 
in de oranjerie. Zowel boek als expositie zijn onderdeel van 
een meerjarig project over historisch koken en voedsel op 
Twickel. Daarbij komen ook de moestuin en de producten 
van de landgoedwinkel aan bod, alsmede de toekomstige 
ontwikkelingen in de landbouw.

Onderstaand een gerecht uit de kasteelkeuken voor het  
maken van appelstruif.

Benodigdheden 

- 3 appels  - 150 ml melk
- 1 el roomboter - 50 gr tarwebloem
- 3 eieren  - 2 el suiker

Bereiding

Schil de appels, verwijder de klokhuizen en snijd de appels 
in kleine stukjes of dunne partjes. Smelt de boter in een 
koekenpan die in de oven kan en bak hierin de appelstukjes  
tot ze zacht beginnen te worden.

Doe ondertussen de eieren in een kom en klop ze met een  
garde goed los. Voeg melk, bloem en suiker toe en klop dit 
samen een paar minuten tot een egaal en iets luchtig beslag.

Giet het beslag over de appels in de pan. Draai de oven terug 
naar 180 graden. Bak de struif in de oven in circa 15 à 20 
minuten gaar en lichtbruin.
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Foto’s: Monique van der Hoeven.

Welke gerechten 
kwamen op tafel?

aardappelen. Vlees is bijna altijd wild, geschoten op het eigen 
landgoed. En vegetariërs? “Komt niet zoveel voor, maar dan is er 
uiteraard iets zonder vlees,” zegt Alexander. Bij het jachtdiner is 
er altijd een extra gang, vaak een kaasplateau. 

Ook het dessert is altijd hetzelfde: Twickelpudding. 
Omdat de koks meestal bij het seizoen passende smaakmakers of 
vruchten gebruiken, smaakt het elke keer toch anders. Een keer 
was er een vergissing begaan en waren er drie schalen in plaats 
van twee. Ada: “Toen mochten we allemaal een portie mee naar 
huis nemen. Bijzonder, want meestal blijft er niets over.”

Bonbons van de bakker

Tot slot serveren Alexander en Marianne koffie in kleine 
mokkakopjes. Erbij bonbons, gekocht bij de plaatselijke bakker. 
Om een uur of negen is het diner ten einde. Gasten vertrekken 
als zij nog een lange reis voor de boeg hebben of lopen met een 
glas in de hand nog even rond in het kasteel, al napratend met 
elkaar. En vervolgens begint het grote afruimen. De kaarsen 
worden gedoofd. Alles gaat weer naar beneden, naar de keuken. 
Tafelzilver wordt veilig in de kluis geborgen. Lakens en servetten 
gaan richting de wasmachine. Alexander bergt het omslag van 
het menukaartje op voor een volgend diner. Rust daalt neer.


